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Kære alle læsere/medlemmer af OZ3EDR 

Rigtig godt nytår til jer alle, i er forhåbentlig kommet god 
ind i det nye år, med alle fingre og øjne i behold.  først 
skal jeg beklage at dette, årets første nyhedsbrev er 
forsinket, men bedre sent en aldrig. 
 

State of the Union 😊, Hjalmar har ordet. 

Så er julen overstået, og alle er forhåbentlig kommet godt 
ind i det nye år. 
For 3EDR sluttede året 2017 i et sandt fyrværkeri. Ikke 
færre end 14 diplomer scorede afdelingen i 2017. Heraf 
var de 12 Field-Day diplomer i diverse kategorier, og de 2 
var for placering som nr. 2 og nr. 3 i henholdsvis CW og 
SSB i NAC - 10 - metertesten. 
Tak for indsatsen! 
Også på det sociale plan sluttede 2017 med bravour. 
Afdelingen er jo som bekendt oprettet i december 1946, 
men noget 70-års jubilæum blev ikke afholdt i 2016. På 
GRUND af uafklarede flytteplaner valgte bestyrelsen 
dengang at udskyde arrangementet. Til gengæld 
besluttede bestyrelsen, på TRODS af uafklarede 
flytteplaner, at markere jubilæet i forbindelse med 
julefrokosten 2017. 
Til anledningen blev der indkøbt jubilæumskrus til alle 
medlemmer. Ikke udleverede krus kan afhentes i 
afdelingen. 
Med håbet om, at afdelingen kan leve op til ” DIPLOM – 
RÆSET” i 2018, ønsker jeg alle medlemmer et Godt 
Nytår! 
       Vy 73 de OZ3ZJ Hjalmar 

 

EDRs nye vedtægter. 

EDR har nu fået nye vedtægter. De er trådt i kraft her til 

års skiftet. Hvilke betydninger det får for medlemmerne 

og lokalafdelingerne skal tiden vise, men allerede nu ved 

vi at valgsystem til HB, RM og landsformand er ændret. 

Repræsentantskabet består nu af 34 medlemmer som 

vælges for en 2-årig periode ved urafstemning blandt 

EDRs medlemmer. Herefter vælger RM 1 formand og 6 

HB medlemmer ud af sin midte. Efterfølgende 

Konstituerer HB sig med Næstformand, sekretær og 

kasserer.  

 



 

 

  

 

 

 
Field -Day 2017 diplomer 

Valget finder sted i første halvdel af september i lige år. 

Opstilling af kandidater er noget helt ny. Det foregår nu 

ved at kandidaterne melder sig i en lokal afdeling, Her 

føres de på en kandidat liste, som lokalafdelingen sørger 

for at indsende til EDRs HB senest d.15. juni i valgåret. 

Stemmesedlen udsendes til medlemmer i juli/august, og 

skal være retur senest den 31. August. Optælling af 

stemmer og offentliggørelse sker i september. De ny 

vedtægter og forretningsordner kan findes på 

https://www.edr.dk/da/dokumenter 

Field-day 2017 Diplomer 

OZ3EDR har nu modtaget diplomerne for deltagelsen i 

Field-Day 2017. Vi kom på en samlet 3 plads total, så 

herfra skal lyde et ”godt gået” til de operatører og frivillige 

der gjorde dette muligt, på westjysk ”ik så ring endda”. I 

alt har vi modtaget 12 diplomer, ikke alle er lige gode, 

men der er da bl.a. en 1 plads. 3 stk. 2 pladser, 3 stk. 3. 

pladser. se diplomerne enten i klubben eller på 

http://oz3edr.dk/?Gallery___FD2017_Diplomer 

DXSpedition. 

I januar og februar er der rigtig mange DXspeditioner til 

alverdens små øer og lande. Altså rig mulighed for at 

køre noget HF-radio og få nye lande i loggen. Hvilke DX 

lokationer der køres og hvor når de er tilgængelige, kan 

ses på denne hjemmeside: 

http://hamradioweb.org/forums 

Her er en rigtig god kalender som hurtigt giver overblikket 

over hvad der sker. hvis man i kalenderen klikker på en 

af de oprettede DXspeditioner, kommer man til en side 

der forklarer hvad det er for en type og hvem der er med. 

Prøv det, det er ret spændende.  

 

FT8 Modulation 

I 2017 kom der en ny modulations type til gruppen af 

WSJT Software (weak Signal Communication Software), 

Nemlig FT8. Denne modulations type, minder meget om 

JT65, men kan afvikles meget hurtigere. Nu kan en hel 

QSO klares på ca. 2 min, hvor JT65 var på ca.4-5 min. 

Det betyder så at man virkelig kan udnytte de får 

sporadiske huller der er, på specielt de høje frekvenser i 

denne tid. 
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Antallet af solpletter, er jo minimal for tiden, så 

forholdene på de højere frekvenser, er meget dårlige. 

Men med FT8 er det mulig at afvikle DX qso hurtigt når 

der lige er et løft. Syd Amerika på 10-15 Watt er absolut 

inden for rækkevidde, så til jer der kører med små 

transcivere som f.eks. KX3 eller lignende low power 

udstyr, kan sagtens være med her. Softwaren og 

beskrivelse af virkemåden kan findes på dette link: 

https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html 

Vildsund marked 2018. 

Som vanligt afholdes amatørtræf på Vildsund Færgekro 

lørdag d. 24. februar 2018 

Program: Fra 09.30 Indlevering af grej til auktion og salg 

af callmærkater. 

Ca. 10.30 Auktionen starter. Der er mulighed for 

salgsboder med bedre brugt grej. Dette grej kan sælges 

før og efter auktionen. Kl. 12.00 Middag, V har sikret os 

maden til rimelige priser. Ca. 13.00 Auktionen fortsættes. 

Herefter udtrækning af gevinster på callmærkaterne. 

Kom og vær med til at gøre dagen hyggelig og få en 

hyggelig snak, og få en masse godt grej med hjem. 

Alle er velkomne  

Foredrag: Amatørradio via satellit 
OZ1BXM, Lars Petersen holder foredrag, Torsdag den 

22-2-2018 kl.20.00 i foreningens lokaler 

- Satellitternes historie 

- Hvilke satellitter er i drift i dag ?. 

- Hvordan lytter man til dem ?, Ant, rotor, kabel, 

transciver, Frekvenser, tidspunkt, bane over himlen. 

- Hvordan sender man over dem ?, Transciver, 

uplink/downlink, FM/SSB, dopler skift,  

- Andre slags satellitter, Geostationær, GPS, Industri mv. 

Lars vil forsøge en demo hvis forholdene tillader  
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OZ1BXM Lars Petersen 

https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html

